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A coleta de lixo em Florianópo-
lis poderá ficar mais limpa, huma-
nizada e silenciosa. Desde o início 
da semana, a Comcap (Companhia 
Melhoramentos da Capital) testa 
um carro elétrico que faz coleta se-
letiva na região central, diariamen-
te, entre 17h e 19h. O veículo foi ce-
dido pela empresa VO2 para testes 

por 30 dias e custa R$ 36 mil. 
O veículo tem capacidade para 

transportar até 680 quilos, é equi-
pado de buzina e seta sonora. Caso 
seja aprovado, o carro elétrico vai 
integrar a frota da Comcap, que já 
conta com triciclo elétrico. “Este 
veículo vai recolher o lixo que co-
meça a ser depositado nas ruas do 
Centro no fim de tarde, evitando 
que catadores revirem os sacos 
e deixem tudo espalhado pelas 
ruas”, explicou o presidente da 

companhia, Ronaldo Freire. 
O veículo é mais leve e não po-

lui, além de ter mais facilidade para 
trafegar pelos calçadões. “É bem 
confortável e eficiente. Traz mais 
qualidade de vida também para o 
trabalhador”, diz o motorista Rei-
naldo Oliveira Júlio, 39 anos. 

A inovação vem acompanha-
da de outras melhorias que a 
Comcap tem anunciado, como a 
reposição de 500 papeleiras (li-
xeiras) pela cidade. 

Inovação. Comcap testa veículo 
elétrico no recolhimento do lixo 
seletivo no Centro da Capital

Coleta mais 
limpa e 
silenciosa

Eficiente. Veículo que custa R$ 36 mil e será testado por 30 dias tem capacidade para transportar 680 quilos

prédio em Capoeiras será lacrado
a Comcap anunciou ontem que vai lacrar o prédio 

do órgão que fica na rua dib Cherem, em Capoeiras, 
que vem sendo ocupado por moradores de rua e 
usuários de drogas. o local havia sido esvaziado pela 
companhia no início do ano, para a instalação de um 
módulo (base de trabalho) no local. 

Mas depois de meses sem ocupação do local pela 
empresa, o prédio voltou a ser invadido. “Vamos lacrar 
a entrada e impedir que o local seja usado por viciados. 
assim que isso acontecer vamos instalar uma base de 
trabalho no local”, disse ronaldo Freire.
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REssocialização

Novo abrigo recebe moradores de rua
Um novo abrigo para homens 

em situação de rua será inaugu-
rado hoje na Capital, às 14h. O 
Abrigo Institucional para Homens 
Adultos em Situação de Rua fica na 
rua Victor Meirelles, Centro, local 
que tem grande concentração do 
público alvo da casa, e deve abrigar 
30 pessoas. São 19 cômodos, com 
quatro quartos, cozinha, banheiros 
e área para alimentação. 

Serão de seis a oito pessoas por 
turno trabalhando, desde psicólo-

gas a seguranças. O investimento 
da prefeitura é de R$ 120 mil por 
ano, sem contar a folha de paga-
mento dos funcionários.

Florianópolis conta agora com 
72 vagas para a ressocialização dos 
moradores de rua. Segundo o se-
cretário municipal de Assistência 
Social, Alessandro Abreu, em agos-
to mais 30 vagas serão abertas em 
abrigo exclusivo para mulheres.

Os abrigos fazem parte do pro-
grama Despertar, que deve ser lan-

çado no mês que vem pela secreta-
ria. A intenção é que os moradores 
de rua tenham condições de voltar 
ao mercado de trabalho. “O abri-
go vai funcionar 24 horas. As pes-
soas serão cadastradas no Centro 
Pop, na passarela Nego Quirido, 
e encaminhadas ao abrigo. Ali 
terão alimentação, participarão 
de oficinas e trabalhos de res-
socialização até entrarem no-
vamente no mercado”, explicou 
Abreu. (Emanuelle Gomes) Estrutura. casa no centro tem capacidade para 30 moradores de rua
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Veículo elétrico 
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tem facilidade 
para trafegar 
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da região central


